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LEIER Építőelem gyűjtemény - használati útmutató
A LEIER Építőelem gyűjtemény - használati útmutató Graphisoft® teljes körű kiadói és szerzői jogi védelem alatt áll. A dokumentum
egészének vagy részleteinek másolása, kivonatolása vagy más nyelvre fordítása a jogosult írásbeli engedélye nélkül tilos.
Második kiadás, 2017.
Védjegyek:
A Leier védjegyek kizárólagos használatára a Leier cégcsoport jogosult.
Az ArchiCAD® és a GDL a Graphisoft® védjegye.
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Az ARCHICAD PROGRAMBŐVÍTMÉNY LEIER ÉPÍTŐELEMEK INSTALLÁCIÓJÁHOZ általános leírása
A ARCHICAD PROGRAMBŐVÍTMÉNY LEIER ÉPÍTŐELEMEK INSTALLÁCIÓJÁHOZ segítségével gyorsan és könnyen alkalmazhatja a Leier
termékeket ArchiCAD-es tervében. A Leier Termékek menüpontból elérheti a Leier széles termékpalettájának mindazon elemeit,
melyeket az építészeti tervezés során használni szeretne. Mégsem fogja elárasztani fölösleges Leier rétegrenddel vagy textúrával az
ArchiCAD felületeit; pár kattintással beállíthatja, hogy mely konkrét Leier elemeket kívánja használni, az add-on pedig kizárólag ezeket
teszi be az ArchiCAD rétegrendek és textúrák közé. Egy terméket csak egyszer kell beolvasni az adott tervbe, ha ez már megtörtént,
akkor azt a tervezés során az ArchiCAD elemek között is megtalálja majd.
Válassza ki az Önnek megfelelő megjelenési formát, válogasson az előre beállított rétegrendek közül, vagy használja a Leier tárgyi
elemeket!
Bármelyik megoldást választja, a termékkezelő alkalmazása gyors és hatékony munkát tesz lehetővé, és a tervezés során bármikor
kibővítheti a felhasznált Leier termékek körét.
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1. A telepítés menete
1.1 Telepítés Windows-ra
A Leier termékkezelő ArchiCAD 17, 18, 19, 20 és 21 verziókhoz telepíthető.
A telepítés megkezdéséhez előbb zárja be a futó ArchiCAD alkalmazást majd:

- nyissa meg a Leier DVD-t és indítsa el a telepítőt a LEIER ARCHICAD PROGRAMBŐVÍTMÉNY LEIER
ÉPÍTŐELEMEK INSTALLÁCIÓJÁHOZ menüponttal, VAGY
- töltse le a telepítőt az online felületről és indítsa el a Leier_Epitoelem_Gyujtemeny_2017.exe
alkalmazást.
A telepítő varázsló végig fogja vezetni Önt a telepítés folyamatán. Kövesse az utasításokat a
sikeres telepítés érdekében.
Ha az Ön gépén több ArchiCAD verzió is megtalálható, akkor ezekhez egyszerre is telepítheti az
add-ont. Az ArchiCAD verzió kiválasztása oldalon jelölje be, hogy mely verziókhoz szeretné
megkezdeni a telepítést, majd kattintson a Telepítés gombra.
Ha a telepítő nem látja valamelyik verziót, akkor választhatja Telepítési könyvtár kézi megadása
opciót. A kézi telepítés során vegye figyelembe, hogy az ArchiCAD-ben csak akkor jelenik meg a
Leier Termékek menüpont, amennyiben az add-on az ArchiCAD Kiegészítők mappájában
megtalálható.
Ha a telepítés befejeződött kattintson a Befejezés gombra, majd indítsa el az ArchiCAD-et.
1.2 Telepítés Mac-re
A Leier termékkezelő ArchiCAD 17, 18, 19, 20 és 21 verziókhoz telepíthető. A telepítés
megkezdéséhez előbb zárja be a futó ArchiCAD alkalmazást majd:

- nyissa meg a Leier DVD-t és indítsa el a Leier_Epitoelem_Gyujtemeny_2017.dmg fájlt
Válassza ki a megfelelő ArchiCAD verzióhoz tartozó csomagot és másolja be az
Alkalmazások/Graphisoft/ArchiCAD /Kiegészítők/ mappába.
Az ArchiCAD következő indításakor a menü sorban megjelenik a Leier Termékek menüpont.
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2. A Leier Termékek menü használata
Az ArchiCAD-ben a telepítés után megjelenik a Leier Termékek menüpont. Kattintson ide és nyissa meg a Leier Termékkezelőt, ha
Leier termékeket kíván használni a tervében.
A Leier Termékkezelő dialógban határozatja meg, hogy melyik Leier terméket szeretné hozzáfűzni a tervéhez:

TERMÉKKATEGÓRIA

ELEMEK SZŰRÉSE

TERMÉK VARIÁCIÓ

TERMÉKTÍPUS/TERMÉKCSALÁD
LÉTREHOZOTT ArchiCAD
ELEM KIVÁLASZTÁSA

TERMÉKINFORMÁCIÓK
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LEIER TERMÉKEK KIVÁLASZTÁSA
Először is határozza meg, hogy melyik Leier terméket szeretné használni.
Válassza ki a TERMÉKKATEGÓRIÁT, a TERMÉKTÍPUST vagy -CSALÁDOT, ezen belül pedig a megfelelő TERMÉK VARIÁCIÓT.
Választható termékkategóriák és a hozzájuk tartozó terméktípusok:







MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK – födémek, falazatok, nyílásáthidalók
KÉMÉNY RENDSZEREK - kémények
TETŐFEDŐ RENDSZEREK – tetőcserepek, tető kiegészítők
KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK – térkövek, kerti lapok, virágtartó ládák, kerítések, rézsűkövek
KÖRNYEZETTECHNIKA – környezettechnikai elemek, Durisol zajárnyékoló falrendszer elemek
SPECIÁLIS BETONTERMÉKEK – gépkocsibeálló, görkorcsolya pályaelemek, optikai vezetőoszlop tartóelem

TERMÉKINFORMÁCIÓK
Ha a kiválasztáshoz további információra van szüksége, használja a dialóg alján található „Termékinformáció megjelenítése…”
gombot. A gomb az adott termékhez tartozó Leier weboldalra irányítja Önt, ahol tájékozódhat a termék tulajdonságairól és a felhasználás,
beépítés módjáról.

ELEMEK SZŰRÉSE
A Kertépítés, díszburkolatok kategóriában szereplő térkövek és lapburkolatok esetében színek és rakásminták szerint szűrheti az
elemeket.

LÉTREHOZOTT ARCHICAD ELEM KIVÁLASZTÁSA
Ha a Leier termék kiválasztása megtörtént, azt is megadhatja, hogy milyen elem formájában kívánja lehelyezni azt. A termék
rendeltetésétől függően választhat, hogy a Fal, Födém, Tető, Tetőablak, Tárgy, Felület esetleg Kitöltés eszköz segítségével szeretné
használni az adott Leier terméket. Válassza ki a megfelelő eszközt az „ArchiCAD elemek létrehozása” listából.
Végül kattintson a „Létrehozás” gombra. A beállításoknak megfelelően kinyílik a választott eszköz Alapbeállítások ablaka, ahol további
jellemzőket adhat meg. Az így létrejött Leier termékeknek két típusa van: a Leier attribútumokkal megadható termékek és a Leier
könyvtári elemmel rendelkező termékek. (Ld. 3-as és 4-es fejezet)
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3. Leier attribútumokkal megadható termékek
3.1 Leier attribútumok
A Leier Termékkezelőben a Fal, Födém, Tető, Felület és Kitöltés eszközként létrehozott termékek valamilyen attribútum formájában
hordozzák a Leier termék tulajdonságait. A termékhez tartozó attribútumok – vagyis az építőanyagok, felületek, tollszínek, rétegrendek,
és kitöltés típusok – a létrehozás után elérhetőek lesznek az ArchiCAD attribútumok között az adott terven belül. Minden Leier attribútum
a _Leier előtaggal kezdődik, így azokat a jellemzők listájának elején fogja megtalálni.
A Leier Termékkezelő Létrehozás gombjára kattintva a beállításoknak megfelelően kinyílik a választott eszköz Alapbeállítások ablaka, ahol
további jellemzőket adhat meg. Ha egy termékvariációhoz több rétegrendi opció is tartozik (pl. falak, födémek esetében) akkor ezek mind
elérhetővé válnak a létrehozás után. Így Ön a munkája során egyszerűen átállíthatja azokat, amennyiben erre szükség van.
A Létrehozás után az alapbeállítások ablak – az ArchiCAD-ben jellemző módon –azokkal a beállításokkal (pl. magasság, elhelyezési
magasság, referenciavonal helyzete stb.) nyílik meg, amiket Ön az adott Eszköz használata során a legutóbb megadott. Az add-on a
releváns attribútumokat viszont átállítja a Leier terméknek megfelelően, így – a választott terméktől függően – az eszköz rétegrendje, a
felületei, és fedő kitöltései a Leier tulajdonságokat kapják meg.
Ha a Beállítások dialógban az OK gombra kattintunk, a terméket lehelyezhetjük a tervre, az adott Eszköznél megszokott módon.
3.2 Létező elem felruházása Leier attribútumokkal
Mit lehet tenni, ha egy már létező elemet szeretne a Leier terméknek megfelelő tulajdonságokkal ellátni?
Ha a Leier terméket még nem használta a terven, akkor a Termékkezelőből betöltheti annak a Leier attribútumait és átadhatja azokat a
létező elemnek a következő módszerrel:
Vegye fel a létező elem tulajdonságait a Paraméterek felvétele (Alt+kattintás) funkcióval. (Ez fogja biztosítani, hogy az elhelyezési,
címkézési, stb. beállítások azonosak maradnak a létező elem beállításaival.)
Nyissa meg a Leier Termékkezelőt, válassza ki a terméket és a megfelelő ArchiCAD eszközt, majd nyomja meg a Létrehozás gombot. Az
utána következő Alapbeállítások ablakban a Mégse gombot is megnyomhatja, mert mostanra már a termék attribútumai betöltődtek.
Ezek után Ön a Paraméterek átadása funkcióval (Ctrl+Alt+kattintás) átadhatja a Leier tulajdonságokat a meglévő terméknek.
A betöltött Leier attribútumokat később is bármikor használhatja; bármely eszköz esetében a Beállítások ablakban kiválaszthatja a
betöltött Leier attribútumok közül az Önnek megfelelőt.
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3.3 Leier födémek lehelyezése
A Kéregelemes födém, Mesterfödém és Üreges, előfeszített födémpalló elemeket Tárgy* vagy Födém formájában is létre tudja hozni. Ha a
Leier födémet Födém eszközzel helyezi le, akkor a terven a Leier födémet valamelyik előre beállított _Leier rétegrend fogja képviselni.
*(A Leier födém tárgyak kezelését lásd a 4.2-4.6 pontokban)

A
Födém
eszközzel
való
létrehozáshoz
válassza
ki
valamelyik
Leier
födém
terméket, majd állítsa be az
ArchiCAD elemek létrehozása
listában az ArchiCAD Födém
eszközként opciót és nyomja
meg a Létrehozás gombot.

Az add-on ekkor betölti az adott
Leier födém típusra vonatkozó
attribútumokat (a felületet és a
Leier
födém
rétegrendeket)
majd automatikusan megnyitja
a Födém alapbeállításai ablakot.
Ön így elvégezheti a Födém
eszköznél
szokásos
beállításokat.
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Az OK gombra kattintva a szokott
módon megrajzolhatja, lehelyezheti a
födémet. Mivel a termékkezelő a födém
attribútumait betöltötte az ArchiCAD
attribútumok közé, a Leier födém
felületét, rétegrendjeit és az ezekhez
tartozó építőanyagokat a továbbiakban
az ArchiCAD attribútumoknál megszokott
módon,
szabadon
használhatja.
A
termékkezelőbe
csak
akkor
kell
visszatérnie, ha másik típusú Leier
födémet szeretne használni.
A födémként lerakott Leier födémről
később a Leier listában terület alapján
készíthet kimutatást. (lásd. 5. fejezet)
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3.4 Leier falak lehelyezése
A Leier tulajdonságú falazó elemeket használó falak csak a Fal eszközzel hozhatók létre. A falak között megtalálja mindazokat a Leier
magasépítési termékeket, melyek falazat létrehozásához használhatók.

A terméktípusok között így
megtalálja a LeierPLAN és
Leiertherm valamint egyéb
téglatermékeket, az előregyártott Leier kéregfalakat, a
Leier beton falazóelemeket
valamint a Leier Durisol
magasépítő
falazórendszert
is.
A Leier tulajdonságú falakat a
terven
valamely
előre
beállított
Leier
rétegrend
fogja
megjeleníteni.
A
rétegrendek
között
talál
hőszigetelt,
burkolattal
ellátott változatokat, valamint
egyrétegű, csak a falazóelemet képviselő változatot is.
A termékvariációknál a különböző
falazóelem
típusok
kiválasztásával más-más fal
vastagságot választhat.
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Ha a megfelelő falelemet kiválasztotta, hozza létre a falat a
Létrehozás megnyomásával, majd
az automatikusan megnyíló Fal
alapbeállításai ablakban adja meg a
hiányzó
beállításokat.
Ha
a
beállításokkal végzett az OK gombra
kattintva visszatérhet a tervéhez és
megrajzolhatja a falakat. Mivel a
termékkezelő a fal attribútumait
betöltötte az ArchiCAD attribútumok
közé, a Leier fal rétegrendjeit és az
ezekhez tartozó építőanyagokat a
továbbiakban az ArchiCAD attribútumoknál
megszokott
módon
megtalálja
és
szabadon
használhatja. A termékkezelőbe csak
akkor kell visszatérnie, ha másik
típusú vagy más vastagságú Leier
falat szeretne használni.
A Leier falazatokról később a Leier
listában kimutatást készíthet. (lásd.
5. fejezet)
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3.5 Díszburkolatok, térkövek és kerti lapok lehelyezése
A Leier hatalmas termékkínálattal rendelkezik a díszburkolatok terén. A kínálat nagy részét mostantól az ArchiCAD tervben is
felhasználhatja. A térköveket és kerti lapokat több módon: Födém, Kitöltés, Terep (vagyis Felületháló) formájában is létrehozatja, az
alaprajzi fedő kitöltésekhez pedig vektoros (vonalas rajzos) vagy bittérképes (fényképes) kitöltést is használhat.
A díszburkolat kiválasztásánál
a különböző térkő családokon
belül más és más rakásminták
közül lehet választani. Mivel
egy adott térkőből sokszor
többféle méretű, színű variáció
és mintázat is létezik a
lehetséges felületeket
rakásminta és/vagy színek
szerint is meg lehet szűrni.
Fontos információt ad továbbá
a termékvariáció neve.
Azoknál a térköveknél,
amelyeknél többféle
vastagságú/méretű változat
kapható, a vastagság vagy
pontos méret is fel van
tűntetve a névben, mert a
födémként vagy terepként
való létrehozás során a
létrehozott eszköz ezt a
vastagságot veszi fel.
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Az elem létrehozása előtt válassza ki, hogy mely eszközzel szeretné lehelyezni a
térköveket és, hogy fedő kitöltésként Vektoros vagy Bittérképes 2D szimbólumokat
akar-e használni. A 2D szimbólumokból bármelyiket is választja, a másik típus is
létrejön az ArchiCAD Kitöltések listájában, vagyis a későbbiek során a Termékkezelő
megnyitása nélkül is megváltoztathatja ezt a beállítást.

+Tipp: Előfordulhat, hogy ha egy elemet bittérképes 2D szimbólummal
próbál létrehozni, a megoldás nem a kívánt eredményt adja, és vektoros
szimbólummal teszi le az elemet. Ennek elkerülésére a Létrehozás során
ellenőrizze a következőt:
A beállítások ablakban az Alaprajz és metszet fül alatt kapcsolja ki a
Kitöltés használata a felületről jelölőnégyzetet és állítsa a fedő kitöltést a
megfelelő képkitöltésre. Ha a fedő kitöltés irányultságát is meg szeretné
adni, akkor a Fedő kitöltés helyzeténél adja meg a Vezérvonal alapján
opciót:

A Leier díszburkolatokról később a Leier listában kimutatást is készíthet, amennyiben födém vagy terep eszközzel hozta létre azokat.
(lásd. 5. fejezet)
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3.6 Tetőfelületek lehelyezése
A Leier tetőcserép rendszerrel ellátott tetőt is készíthet. A Termékkezelőn keresztül a Toscana és Veneto tetőcserepek felületével
rendelkező tetőfelületet hozhat létre, amit a Leier tetőfedő kiegészítő tárgy elemekkel* tehet teljessé.
*(A tetőfedő kiegészítők kezelését lásd a 4.8 pontban)

A Leier tetőcseréppel fedett
tetőket a Tető eszközzel
létrehozott réteges szerkezetek képviselik. A termékvariáció
kiválasztása
után
csak az adott színű tetőcserép
textúra jön létre. Amennyiben
később szeretné a cserép
színét megváltoztatni, akkor
alkalmazza a 3.2-es pontban
leírtakat.
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A Toscana és Veneto cserépfelületeket szín szerint szűrheti, és azt is eldöntheti,
hogy 2D vektoros vagy üres szimbólummal szeretné-e ábrázolni őket az
alaprajzon.

A felület ábrázolása 2D vektoros és üres szimbólummal

A tető rétegrendek többféle kialakítással készültek el, a Tető
alapbeállítások ablakban kiválaszthatja az Önnek
megfelelőt.
A Leier tetőkről később a Leier listában kimutatást is
készíthet, amennyiben tető eszközzel hozta létre azokat.
(lásd. 5. fejezet)
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4. Leier könyvtári elemmel rendelkező termékek
4.1 A Leier könyvtári elemek betöltése
A Leier könyvtári elemmel megadható termékek GDL objektumok, melyek a Tárgy (bizonyos esetekben a Tetőablak) eszközzel
helyezhetők le az alaprajzra.
Ha a Leier Termékkezelőn keresztül szeretné megnyitni az elemeket, válassza ki a megfelelő terméket, majd a Létrehozás gombbal nyissa
meg a Tárgy vagy Tetőablak alapbeállításai dialógot. Ha elvégezte a szükséges beállításokat, az OK gombra kattintva a terméket
elhelyezheti az alaprajzon.
A Leier tárgyi elemek a közös Leier_2014.lib könyvtárba vannak elhelyezve, amely a Leier Termékkezelő első elindulásánál betöltődik.
Így Önnek nem lesz szüksége rá, hogy minden tárgy lehelyezése előtt kinyissa a Leier Termékek menüt; a Tárgy eszköz beállítási ablakán
keresztül ugyanúgy elérheti a Leier könyvtári elemeket.
Javasoljuk, hogy a Leier tetőrendszerek tetőfedő kiegészítő elemeit a Termékkezelőn keresztül használja, mert ezek némelyikét Tárgyként
és Tetőablakként is le lehet helyezni. A Termékkezelőben ilyen esetben az a használati mód van automatikusan beállítva, mely
felhasználói szempontból egyszerűbb, kényelmesebb kezelhetőséget biztosít.
A Leier födémrendszerek Födém eszközként is létrehozhatók a Termékkezelőben, ezért ügyeljen rá, hogy itt az ArchiCAD elem létrehozása
Tárgyként opciót válassza ki, amennyiben könyvtári elemként szeretné használni a födémet.
Tárgyként megadható elemek közé tartoznak a födémek, nyílásáthidalók, kémények, a tetőfedő kiegészítők (tetőablakként), a kerti
díszgömbök és virágládák, a kerítések, a mélyépítési elemek, speciális beton elemek, görkorcsolyapálya elemek valamint a Durisol
zajárnyékoló falak. A Tárgyak beállításai minden esetben egyediek, ezért ezeket a következő oldalakon külön-külön ismertetjük.
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4.2 Leier Mesterfödém modellezése
A Leier mesterfödém és a hozzá tartozó Leier béléstest elem a gerendás-béléstestes kialakítású Leier mesterfödém modellezésére
alkalmas. Az elemek a Leier Termékkezelőn vagy a Tárgy eszközön keresztül érhetők el. A Leier mesterfödém elem segítségével téglalap
alakú födémmezők illetve önálló födém gerendák, a Leier béléstest elemmel pedig önálló béléstestek határozhatók meg.
Figyelem! Az alkalmazás a gerendák és béléstestek, illetve az ehhez tartozó felbeton alaprajzi, metszeti és látványtervi ábrázolását segíti
elő. A pontos számításokat bízza szakemberre.
Mesterfödém tárgy beállításai:
A Leier mesterfödém elemmel egyszerre megmodellezheti egy téglalap alakú födémmező gerenda és béléstest kiosztását. A beállítások
dialóg jobb oldalán a Leier mesterfödém fül alatt adhatja meg a födémszakasz fő tulajdonságait.
Termékinformáció

Ezen a lapon találja a LEIER MESTERFÖDÉM

GERENDA FŐ ADATAIT. Az oldalon leolvashatja a
választott típusszámú gerenda hossz, az
áthidalható maximális falköz és a gerenda súly
adatait.
A TÍPUS KIVÁLASZTÁSÁVAL lehetősége van

TÍPUS KIVÁLASZTÁSA
GERENDA TÍPUS ADATAI
BÉLÉSTEST ÉS FELBETON
KI-/BEKAPCSOLÁSA
TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS
LETÖLTÉSE

típusszám alapján kiválasztani a gerenda
méretét. Ugyanakkor ezt a Méretek lapon is
megteheti, a maximális falköz megadásával.
Így biztos lehet benne, hogy a megfelelő
gerendatípust fogja használni a terven.
Az oldal alján meghatározhatja a MODELL

ANYAGÁT, valamint, hogy szeretné-e a
BÉLÉSTESTEKET ÉS A FELBETONT MEGJELENÍTENI a
födémmező térbeli modelljén.
Ha a tervezéshez a TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁST is
le szeretné tölteni, kattintson az oldal alján
található linkre.
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Méretek
A tárgy alapbeállításban két gerendát
ábrázol. A FÖDÉMMEZŐ SZÉLESSÉGÉT Ön a

FÖDÉMMEZŐ SZÉLESSÉGE
GERENDA SZÉLESSÉGE
GERENDA HOSSZA ÉS A
HOZZÁ TARTOZÓ MAX.
FALKÖZ
FELBETON VASTAGSÁGA

gerendák darabszámával tudja meghatározni,
ezáltal a lefedett födém mező szélességét
növelheti. A gerendák számát és hosszát
később az alaprajzon is módosíthatja, ennek
mikéntjét később ismertetjük.
A talpas födémgerendák kétféle GERENDA

SZÉLESSÉG méretben készülnek: a
jánossomorjai üzemben készülő gerendák
szélessége 12,5 cm, míg a pécsi üzemben
gyártott gerendák 11,0 cm szélesek.
A GERENDÁK HOSSZÁT is megadhatjuk a
kezelőfelületen; akár a gerenda tényleges
hosszát, akár a MAXIMÁLIS FALKÖZT állítjuk
be, a gerenda méretlépcsője 200mm-ként
változik. A tárgy nem engedi, hogy a
leghosszabb gerendánál nagyobb értéket
állítsunk be, ha ezt tesszük, akkor az elem
automatikusan visszaáll a legnagyobb
alkalmazható méretre.
A FELBETON VASTAGSÁGA a födémeknél 4-6
cm-között mozog, ennek értékét a megoldás
a Leier által adott táblázat alapján
automatikusan beállítja.
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2D/3Dmegjelenítés
A harmadik lapon az alaprajzi és modell
megjelenítés beállításait változtathatja meg.
A 2D nézeteknél állíthatja be az elem
nézetrajzaihoz tartozó tollakat, kitöltéseket. A
MEGJELENÍTÉSI TÍPUSNÁL Ön meghatározhatja,

MEGJELENÍTÉSI TÍPUS
BEÁLLÍTÁSA
ALAPRAJZI ÉS METSZETI
MEGJELENÍTÉS TOLL
BEÁLLÍTÁSAI

hogy az elem alaprajzi, kereszt- vagy
hosszmetszeti nézetét szeretné-e látni.
A kereszt- és hosszmetszeti nézetet akkor érdemes
alkalmazni, ha egy metszet vagy nézetablakba
szeretné a födém metszeti megjelenését
gyorsan beilleszteni, de nem akar a 3D elem
beállításával foglalkozni. A metszeti rajz a 2D
megjelenítésben beállított ALAPRAJZI ÉS METSZETI

MEGJELENÍTÉS TOLL BEÁLLÍTÁSAIT kapja, és hossza
fogóponttal nyújtható. Ugyanakkor nem tartozik
hozzá 3D modell.

MODELL RÉSZLETESSÉGE
ÁRNYÉKVETÉS A 3D MODELLEN
METSZETEN HASZNÁLT KITÖLTÉSEK

Ha továbbra is szeretné a 3D modellt használni,
akkor hagyja a beállításokat az alaprajz opción.
Ebben az esetben a program a metszetet a 3D
modellből generálja, kitöltésként pedig a
METSZETEN HASZNÁLT KITÖLTÉSEKET fogja
használni.
Ha használ 3D modellt, akkor a 3D megjelenítés
alatt adhatja meg a MODELL RÉSZLETESSÉGÉT,
illetve beállíthatja a 3D MODELL ÁRNYÉKVETÉSÉT.
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Födém elhelyezése az alaprajzon
Ha végzett a beállítással nyomja meg az OK gombot és kattintson az alaprajzon a födém lehelyezési pontjának megadásához. Az
elhelyezést megkönnyítik az elem sarkaiban a felbeton helyét jelölő kontúr és a GERENDÁK MINIMÁLIS FELFEKVÉSÉNÉL TALÁLHATÓ

SEGÉDPONTOK. A segédpontok és a kontúr a maximális falköz szélén helyezkednek el, segítségükkel a megfelelő gerendafelfekvéssel tudja
elhelyezni az elemeket az alaprajzon.
Födém magassági elhelyezése
Alapbeállításaink szerint a Leier mesterfödém elem felső síkja az adott szint padlószint magasságával egy síkban van. Ha a födémet nem
ebben a magasságban akarja használni, vegye figyelembe, hogy a födém lehelyezési síkja megegyezik a födém alsó síkjával.
Mesterfödém módosítása az alaprajzon
Az alaprajzra lehelyezett födémmező nagyságát az alaprajzon is megadhatja. A GERENDÁK SZÁMÁNAK VÁLTOZTATÁSÁHOZ fogja meg a lila
színű fogópontot a jobb szélső gerenda közepén és húzza a megfelelő irányba. Ügyeljen rá, hogy a lebegő palettán a Csomópont
mozgatása funkció legyen bekapcsolva.
A GERENDÁK HOSSZÁNAK VÁLTOZTATÁSÁHOZ ragadja meg a gerendák tengelyének végén található lila színű fogópontokat és mozgassa őket
úgy, hogy hosszabb vagy rövidebb gerendákat tudjon használni. A Leier mesterfödém elem alaprajzi megjelenítésén látható keret a
maximális falközt határozza meg. Ha ez a keret a falakon belülre esik, válasszon hosszabb gerendát, mert a jelenlegi gerenda felfekvése
nem elégséges.
A Leier mesterfödém elemmel téglalap alakú födémmezőket tud meghatározni. Eltérő alakú födémmező létrehozásához használjon önálló
gerenda és béléstest elemeket (ld. 4.3), vagy több különálló födémmezőt.
Önálló gerendák lerakása
A Leier mesterfödém elemet ÖNÁLLÓ GERENDÁK elhelyezésére is használhatja. Ilyenkor állítsa be a Tárgy beállítások dialógban a méretek
lapon a gerendák számának értékét 1-re, majd a szokott módon tegye le az elemet az alaprajzra. A béléstestek és felbeton
megjelenítését ilyenkor kapcsolja ki, a béléstesteket az önálló Leier béléstest elemmel pótolhatja.

GERENDAKETTŐZÉSEKET az önálló gerendák egymás mellé helyezésével alakíthat ki.
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4.3 A Leier béléstest elem működése és födémáttörések kialakítása

BÉLÉSTEST ADATAI

A Leier mesterfödém elemben bekapcsolt béléstestek
mellett nem lehet födémáttöréseket kialakítani. A
béléstestek kihagyásával létrehozott födémáttörések
kialakításához kapcsolja ki a mesterfödémben a
béléstestek megjelenítését, majd használja az önálló
Leier béléstest elemet. A födémáttörések jelölése a
tervező feladata. Ezt legegyszerűbben egy tömör
kitöltéssel teheti meg.
A béléstesteket nem szükséges egyesével lehelyezni, a
BÉLÉSTESTEK SOROLÁSÁT megadhatja mind a

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS
LETÖLTÉSE

kezelőfelületen, mind az alaprajzon. A felhasználói
felületen a Méretek oldalon a béléstestek sorolását vagy
a béléstestek darabszámának megadásával, vagy a teljes
béléstest sor hosszának megadásával állíthatja be.
Ugyanitt van lehetősége kikapcsolni a béléstest sor
szélein a LEZÁRT ELEMEK HASZNÁLATÁT.
A béléstesteken GERENDA ILLESZTÉSI PONTOK vannak,

BÉLÉSTESTEK SOROLÁSA
BÉLÉSTESTEK LEZÁRÁSA
GERENDA ADATAI
GERENDA ILLESZTÉSI
PONTOK

melyek segítenek, hogy pontosan tudja elhelyezni a
béléstest elemet az alaprajzon. A béléstest a külső
(kontúron kívüli) fogópontjával pontosan beilleszthető két
gerenda közé, ha Ön a gerenda tengelyvonalára kattint.
Ha a fogópontra nincs szüksége a továbbiakban ki is
kapcsolhatja azt.
A pontos illesztéshez szükség van a GERENDA ADATAIRA,
mint a gerenda szélesség (ld. 4.2 pont) és a felbeton
vastagsága.
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Ha a béléstest sort inkább az alaprajzon állítaná be, akkor lehelyezés után jelölje ki a béléstest elemet, majd használja a lila színű
mozgatható fogópontokat a béléstest elem sarkaiban. A fogópontok mozgatásával elkezdheti sorolni az elemeket, a kiinduló béléstesttől
mindkét irányban. Ügyeljen rá, hogy a lebegő palettán a Csomópont mozgatása funkció legyen bekapcsolva. A kiinduló béléstest elemet
nem lehet eltűntetni az alaprajzról a fogópontok mozgatásával, ezt vegye figyelembe az első béléstest elhelyezésénél.
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4.4 Leier Mesterpanel modellezése
A Leier mesterpanel elemet a kéregelemes födémként készülő födémek modellezésére használhatjuk. Az elem a Leier menüponton vagy
a Tárgy eszközön keresztül érhető el. A Leier mesterpanel elem segítségével szabályos négyzet, vagy ferde oldalú négyszög alakú
födémmezők határozhatók meg. Az alkalmazás a mesterpanel illetve az ehhez tartozó felbeton alaprajzi, metszeti ábrázolását segíti elő. A
pontos számításokat bízza szakemberre.
Mesterpanel beállításai
A Mesterpanel elem beállításához nyissa meg a Tárgy beállításokat, és keresse meg a Leier mesterpanel elemet a Leier könyvtárban VAGY
Menjen a Leier Termékkezelőbe, válassza ki a KÉREGELEMES FÖDÉMET a födémek közül, és állítsa be a Létrehozás ArchiCAD Tárgyként
opciót. A létrehozás után megnyílik a Tárgy alapbeállításai ablak.
Tárgybeállítások dialóg jobb oldalán a Leier mesterpanel fül alatt adhatja meg a födémszakasz fő tulajdonságait.
Termékinformáció
Ezen az oldalon állíthatja be panel néhány
fontos jellemzőjét. A mesterpanel elemmel nem
csak téglalap, hanem szabad négyszög alakú
födémmezőket is kialakíthat az alaprajzi
fogópontok segítségével. Alapbeállításként az
ALAPRAJZI SZERKESZTŐ fogópontok be vannak
kapcsolva, ha lehelyezi az elemet a fogópontok
mozgatásával kialakulnak a födémmező ferde
kontúrjai. Ha a Beállítások panelen a Téglalap

KÉREGPANEL ANYAGAI

visszaállítása négyzetre kattint, az elem visszaáll

ALAPRAJZI SZERKESZTŐ
FOGÓPONTOK KI-/
BEKAPCSOLÁSA
TEHERHORDÁSI IRÁNY
TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS

a kiindulási állapotba, ugyanakkor a panel
kiosztását (hosszát és mező szélességét)
szabályozó fogópontok jelennek meg az
alaprajzon.
A TEHETHORDÁSI IRÁNYT az alaprajzon az AVI
bordák tengelyeivel jelöltük. A jelölőnégyzettel
ezt a jelölést ki- és bekapcsolhatja.

LEIER Hungária Kft. - 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. – Tel.: +36 96 512-550 - Fax: +36 96 512-560 - E-mail: info@leier.hu - www.leier.hu

25
Méretek
A méretek oldalon a kéregelemeknek a
teherbírását befolyásoló tulajdonságokat
állíthatja be, pl. a KÉREGELEM, A FELBETON

VASTAGSÁGÁT és az AVI BORDÁK MAGASSÁGÁT.

KÉREGELEM VASTAGSÁGA
FELBETON VASTAGSÁGA
AVI BORDA MAGASSÁGA

Írja be a méretezési számításoknak megfelelő
adatokat a megadott méretkorlátokon belül.
Az elem a panel méretezéséhez nem ad további
segítséget, a pontos számításokhoz vegye
igénybe a Leier szakembereinek segítségét.
További segítséget és a termék
teljesítményigazolását, a Termékinformáció
oldalon látható linken is letölthet.

A 2D/3D Megjelenítés oldalon ezúttal az
ALAPRAJZI MEGJELENÉS TOLLAIT, valamint a 3D
MODELL RÉSZLETESSÉGÉT és az árnyékvetést
állíthatja be.

MODELL RÉSZLETESSÉGE
ALAPRAJZI
MEGJELENÍTÉS TOLLAI
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Mesterpanel szerkesztése az alaprajzon
A Mesterpanelt ferde szélekkel is ki lehet alakítani. A ferde vágások végső kialakítása az alaprajzon történik, de ehhez mindenképpen
szükséges, hogy a Ferde vágás jelölőnégyzet be legyen kapcsolva (alapbeállításokkal ez így is van). Ebben az esetben jelennek meg az
elem sarkaiban azok a lila színű mozgatható fogópontok, melyekkel a födém sarokpontjai tetszőlegesen elmozdíthatók, ezáltal ferde
kontúrokat lehet létrehozni, vagy a födémmező sarkaiba húzva megadni a födém nagyságát.

Fontos! A Ferde él funkciót csak a beállítások dialógban lehet kikapcsolni. Kikapcsoláskor a beállított ferde élek elvesznek, a panel
visszaáll a kiindulási téglalap alakra.
Ha a Ferde él funkciót kikapcsolta, a fogópontok máshová kerülnek az alaprajzon; az éleken lévő pontok a födémmező szélességét és
hosszúságát állítják két irányban a középponttól kiindulva. A középső fogóponttal pedig Ferde vágás bekapcsolására szolgál.
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4.5 Előfeszített Leier üreges födémpalló modellezése
A Leier födémpalló elemet az előfeszített Leier üreges födémpallóval készülő födémek modellezésére használhatjuk. Az elem a Leier
menüponton vagy a Tárgy eszközön keresztül érhető el. A Leier födémpalló elem segítségével szabályos négyzet, vagy ferde oldalú
négyszög alakú födémmezők határozhatók meg. Az alkalmazás a födémpalló illetve az ehhez tartozó felbeton alaprajzi, metszeti
ábrázolását segíti elő. A födémvastagság meghatározásához statikai számítások szükségesek, ezeket bízza szakemberre.
Födémpalló beállításai
A Födémpalló elem beállításához nyissa meg a Tárgy beállításokat, és keresse meg a Leier körüreges födémpalló elemet a Leier
könyvtárban VAGY
Menjen a Leier Termékkezelőbe, válassza ki az ÜREGES, ELŐFESZÍTETT FÖDÉMPALLÓT a födémek közül, és állítsa be a Létrehozás
ArchiCAD Tárgyként opciót. A létrehozás után megnyílik a Tárgy alapbeállításai ablak.
Tárgybeállítások dialóg jobb oldalán a Leier üreges födémpalló fül alatt adhatja meg a födémszakasz fő tulajdonságait.
Termékinformáció
A különböző méretű födémpallók max-min
fesztávja között átfedések lehetnek. A pallók
kiosztását az alaprajzon fogópontokkal oldhatja
meg, de a palló hosszát csak az itt kiválasztott
FÖDÉMPALLÓ TÍPUSA szerinti maximális fesztáv

FÖDÉMPALLÓ TÍPUSA
TÍPUS VÁLASZTÁSA
VASTAGSÁG ÉS
VASALÁS SZERINT
FELBETON ÉS FERDE
VÁGÁS KI-/BE
TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS

eléréséig növelheti. Ha ez a hossz rövidnek
bizonyul, akkor VASTAGSÁG ÉS VASALÁS SZERINT
válasszon nagyobb vastagságú vagy erősített
vasalású elemet.
A FELBETON MEGJELENÍTÉSÉT bekapcsolhatja.
A FERDE VÁGÁSOKAT az alaprajzon állíthatja be,
a lila fogópontok segítségével, ha a
jelölőnégyzetet kipipálta.
A lap alján lévő gombbal a TELJESÍTMÉNY-

IGAZOLÁST is letöltheti a Leier oldalról.
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A méretek oldalon a FÖDÉMMEZŐ SZÉLESSÉGÉT A

PALLÓK DARABSZÁMA, mező hosszát a FALKÖZ
vagy a hozzá tartozó PALLÓHOSSZ alapján
FÖDÉMMEZŐ SZÉLESSÉGE
PALLÓ DB ALAPJÁN

PALLÓHOSSZ ÉS A MAX.
FALKÖZ
FELBETON VASTAGSÁGA

adhatja meg, a palló típushoz tartozó
méretkorlátokon belül. A mező méretének
állítására az alaprajzon is lesz lehetősége,
fogópontok segítségével.
A palló teherbírását a FELBETON VASTAGSÁGA is
befolyásolja. Itt beállíthatja azt a statikai
számításoknak megfelelően.

A 2D/3D megjelenítésnél állíthatja be az
elem nézetrajzaihoz tartozó tollakat,
kitöltéseket. A MEGJELENÍTÉSI TÍPUSNÁL Ön
meghatározhatja, hogy az elem alaprajzi,
kereszt- vagy hosszmetszeti nézetét szeretné-e
látni.
A kereszt- és hosszmetszeti nézetet akkor érdemes

MEGJELENÍTÉSI TÍPUS
BEÁLLÍTÁSA
ALAPRAJZI ÉS METSZETI
MEGJELENÍTÉS TOLL
BEÁLLÍTÁSAI

alkalmazni, ha egy metszet vagy nézetablakba
szeretné a födém metszeti megjelenését
gyorsan beilleszteni, de nem akar a 3D elem
beállításával foglalkozni. A metszeti rajz a 2D
megjelenítésben beállított ALAPRAJZI ÉS METSZETI

MEGJELENÍTÉS TOLL BEÁLLÍTÁSAIT kapja, és hossza
fogóponttal nyújtható.
Ha továbbra is szeretné a 3D modellt használni,
akkor hagyja a beállításokat az alaprajz opción.
Ebben az esetben a program a metszetet a 3D
modellből generálja.
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Leier födémpalló módosítása az alaprajzon

A lehelyezett Leier födémpalló elemeket az alaprajzon is módosíthatja. Az alaprajzi megjelenítésen látható lila színű fogópontok különböző funkciókat látnak
el:

PALLÓK HOSSZÁNAK NÖVELÉSE

PALLÓK DARABSZÁMÁNAK NÖVELÉSE

FERDE VÁGÁS BEKAPCSOLÁSA

A LEIER FÖDÉMPALLÓ HOSSZÁT az elem kontúrján kívül eső ponttal állíthatja. A fesztáv a Leier tervezési elveinek megfelelően állítható át, és csak a
maximális méretig növelhető. Ha a fesztáv nem elégséges, válasszon magasabb vagy erősített vasalással ellátott pallótípust a Tárgy beállításai ablakban.
A panel oldalsó kontúrján található pont elmozdítása a LEIER FÖDÉMPALLÓK SZÁMÁT NÖVELI. Az egyes pallók megadott szélességgel fognak rendelkezni.
Ahogy korábban jeleztük, a födémmező formáját ferde végekkel, trapéz alakúra is ki lehet alakítani. Trapéz alakú födémmezőt két lépésben alakíthatunk ki:
1) Be kell kapcsolni a Ferde vágás funkciót. Ehhez vagy a Tárgy beállításai dialógban kapcsoljuk be a Ferde vágás-t, vagy az alaprajzon, a panel közepén
látható fogópontot elhúzzuk jobbra, amíg be nem kapcsol a „FERDE VÁGÁS BE” funkció.
2) A funkció bekapcsolásával megjelent fogópontok a téglalap mező sarkában láthatók. Ezek mozgatásával szerkeszthető meg a trapéz alakú mező. A
ferde szélek csak a fesztávra merőleges élekre adhatók meg, a ferde élű pallók mérete pedig nem haladhatja meg a maximális fesztávot.
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Fontos! A Ferde él funkciót csak a beállítások dialógban lehet kikapcsolni. Kikapcsoláskor a beállított ferde élek elvesznek, a födém visszaáll a kiindulási
téglalap alakra.
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4.6 Leier kerámia köpenyes előfeszített áthidalók modellezése
A Leier áthidaló elemet a kerámia köpenyes előfeszített Leier áthidalók modellezésére használhatja. Az elem a Leier menüponton vagy a
Tárgy eszközön keresztül érhető el. Az alkalmazás a födémpalló illetve az ehhez tartozó felbeton alaprajzi, metszeti ábrázolását segíti elő.
Leier áthidaló beállításai
A Leier áthidaló elem beállításához nyissa meg a Tárgy beállításokat, és keresse meg a Leier áthidaló elemet a Leier Könyvtár Födém
mappájában VAGY
Menjen a Leier Termékkezelőbe, válassza ki az ELŐFESZÍTETT NYÍLÁSÁTHIDALÓK KERÁMIA KÖPENNYEL terméket és hozza létre az
elemet. A létrehozás után megnyílik a Tárgy alapbeállításai ablak.
Tárgybeállítások dialóg jobb oldalán a Leier áthidaló fül alatt adhatja meg az áthidaló fő tulajdonságait.
Termékinformáció
A termékinformációk oldalon az ÁTHIDALÓ
TÍPUSA szerint választhatja ki a megfelelő
elemet.
A típusválasztás után megnézheti a TÍPUS FŐ

ADATAIT.
ÁTHIDALÓ TÍPUSA
TÍPUS FŐ ADATAI
HOSSZ BEÁLLÍTÁSA

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS

Az áthidaló HOSSZÁT BEÁLLÍTHATJA a listából. De
dönthet úgy, hogy a Méretek oldalon a falköz
beállításával választja ki a hosszt, vagy az
alaprajzon fogópontok segítségével is
beállíthatja a szükséges áthidaló méretet. Ha az
utóbbi két opció egyikét választja, biztos lehet
benne, hogy az áthidaló felfekvése megfelelő
lesz.
A lap alján lévő gombbal a termék
TELJESÍTMÉNY-IGAZOLÁSÁT is letöltheti a Leier
oldalról.
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Méretek
Az áthidalók méretét a NYÍLÁS SZÉLESSÉGÉNEK

NYÍLÁS SZÉLESSÉGE

beállításával is megadhatja. Ha a nyílás
szélességét megadja, akkor az áthidaló hossza
automatikusan átáll arra a méretre, amellyel az
adott szélességű nyíláshoz a megfelelő
felfekvést biztosítja. A NYÍLÁS MINIMÁLIS

A NYÍLÁS MIN. MÉLYÉSGE

MÉLYSÉGE a nyílásáthidaló hosszától és a

ÁTHIDALÓ ANYAGAI

Az ÁTHIDALÓK ANYAGAIT is ezen a lapon

típusától függően változik.

állíthatja át.

A 2D/3D Megjelenítés oldalon ezúttal az
ALAPRAJZI MEGJELENÉS TOLLAIT, valamint a 3D
MODELL RÉSZLETESSÉGÉT és az árnyékvetést
állíthatja be.

MODELL RÉSZLETESSÉGE
ALAPRAJZI
MEGJELENÍTÉS TOLLAI
+Tipp: Ahhoz, hogy a falszerkezet mennyiségi
kimutatásánál az áthidalók által kitöltött
területeket figyelembe vegye a program,
használja a tömörtest műveleteket, vagyis
vonja ki a falból az áthidalók tömegét.
.
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4.7 Leier kémények modellezése
A Leier kémény elemet a LEIER által gyártott kémények 2D szimbólumát és 3D modelljét teszi elérhetővé. A tervben elhelyezett
kéményrendszer pontos alkatrészlista készítésére is alkalmas. Az elem segítségével az alábbi kémény típusok modellezhetők meg:






LK (Levegő szigeteléssel)
LSK (Ásványgyapot szigeteléssel)
Turbo kémény
Multikeram





Multikeram LAS
Multikeram LAS P1
Smart

A Leier kémény elem tartalmaz minden, a fenti LEIER kémények építésére vonatkozó szabályrendszert, terméklogikát és
termékválasztékot, de nem tartalmazza a kémény méretezésére vonatkozó szabályokat (pl. a bekötött berendezéshez szükséges átmérő
kiválasztása, hatásos kéménymagasság megválasztása, stb.). Ezeket a paramétereket a szakági tervezőnek kell megadnia.
Leier kémény beállításai
A Leier kémény elem beállításához nyissa meg a Tárgy beállításokat, és keresse meg a Leier kémény elemet a Leier könyvtárban VAGY
Menjen a Leier Termékkezelőbe, válassza ki a KÉMÉNYEK terméket és hozza létre az elemet. A létrehozás után megnyílik a Tárgy
alapbeállításai ablak. Tárgybeállítások dialóg jobb oldalán a Leier Kémény beállításai fül alatt adhatja meg a kémény fő tulajdonságait.
A termékinformáció oldalon kezdje a
beállítást a KÜRTŐ TÍPUSÁNAK kiválasztásával.
A következőkben eldöntheti, hogy a kéményt
EGY-/KÉTKÜRTŐS változatban szeretné-e
használni. Ha kétkürtős változatot választ,
akkor a második kürtő típusai között már csak

KÜRTŐ TÍPUSA

azokat a típusokat fogja megtalálni, amelyek az
elsőhöz valóban hozzárendelhetők. A kürtőkhöz
beállíthatja a TÜZELŐBERENDEZÉST IS.

EGY-/KÉTKÜRTŐS
TÜZELŐBERENDEZÉS

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS

SZELLŐZŐ KÜRTŐ KI-/BEKAPCSOLÁSA

A SZELLŐZŐ KÜRTŐ KI/BEKAPCSOLÁSA csak egy
kürtővel érhető el. A kétkürtős kéményeknél
minden esetben van szellőző.
A lap alján lévő gombbal a termék
TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁSÁT is letöltheti.
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Az elem elhelyezéséhez állítsa be a felhasználói
felület Kémény geometria oldalán a további
paramétereket:

-

KÉMÉNY MAGASSÁG ÉS
TETŐSÍK FELETTI
HASZNOS MAGASSÁG

-

KÉMÉNY TELJES MAGASSÁGÁT
TETŐSÍK FELETTI RÉSZ HASZNOS
MAGASSÁGÁT.

Szintén itt tudja megadni a kéményben
használt kürtő vagy KÜRTŐK ÁTMÉRŐIT.

KÜRTŐ
ÁTMÉRŐ
BEÁLLÍTÁSA

A kéményszerkesztő a beállított értékek alapján
kiírja a kémény pontos típusjelét, valamint
létrehozza az alaprajzi szimbólumot és a 3D
modellt.

A Füstcsőcsatlakozók oldalon a
FÜSTCSŐCSATLAKOZÓK SZÁMA limitálva van, és a
szerint engedi beállítani a program, hogy adott
típushoz hány ilyen csatlakozó köthető be.

FÜSTCSŐCSATL.
SZÁMA
SZERKESZTENI KÍVÁNT
CSATLAKOZÓ SORSZÁMA

Ha a csatlakozás magasságát és típusát meg
szeretné változtatni, először ki kell választania a
SZERKESZTENI KÍVÁNT CSATLAKOZÓ SORSZÁMÁT,
majd ezután elvégezheti a beállításokat.

CSATLAKOZÓ IRÁNYA

A kép alatti jelölőnégyzetek is fontos szerepet
játszanak, ezek segítségével adhatja meg a
választott sorszámú CSATLAKOZÓ IRÁNYÁT.
A kéményszerkesztő nem engedi, hogy két
bekötés és/vagy tisztítóajtó azonos helyre
kerüljön, mert nem megépíthető kialakítás nem
hozható létre.
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A kéményhez a Tisztítóajtó 1 és 2 oldalakon
állíthatja be a tisztítóajtókat. A
füstcsőcsatlakozókhoz hasonlóan itt is
jelölőnégyzetekkel dönthet a TISZTÍTÓAJTÓ

IRÁNYÁRÓL.
A TISZTÍTÓAJTÓ MAGASSÁGI elhelyezése az alsó

TISZTÍTÓAJTÓ MAGASSÁGA

ajtónál automatikus. A második ajtó esetében
viszont már Ön adhatja meg, hogy milyen
magasságba tenné a tisztítóajtót.

TISZTÍTÓAJTÓ IRÁNYA

A meghatározott bekötések magassága a 3D
modellen vagy a metszeteken mozgatható
fogópontokkal is módosítható.
A kéményfejhez beállíthatja a FEDKŐ

JELLEMZŐIT ahol a Leier kémény fedlap vagy a

FEDKŐ JELLEMZŐI

monolit fedlap opciók közül választhat.
Monolit fedlap esetén a fedlap túllógását Ön
állíthatja be.
A kéményfej kialakítása lehet KÖRÜLFALAZOTT

KÖRÜLFALAZOTT
VAGY VAKOLT

VAGY VAKOLT, ezt a jelölőnégyzetekkel adhatja

TETŐRE ILLESZTÉS
JELLEMZŐI VAKOLT
KIVITEL ESETÉN

Vakolt kéményfej esetén A TETŐRE ILLESZTÉS

meg.

MEGADÁSÁHOZ szükség van a kémény
elhelyezésének, a tető hajlásszögének és a
tetőhajlás irányának a beállítására, így a vakolt
felület valóban csak a tető feletti részen
jelenik meg.
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A kémény 2D Megjelenítés oldalán az

ALAPRAJZI SZIMBÓLUM TOLLBEÁLLÍTÁSAIT és
egyéb tulajdonságait befolyásolhatja.
Az oldalon beállíthatja, hogy a LÉPTÉKFÜGGŐ

LÉPTÉKFÜGGŐ MEGJELENÉS
ALAPRAJZI
MEGJELENÍTÉS TOLL
BEÁLLÍTÁSAI

MEGJELENÍTÉST választja-e vagy egy konkrét
léptékhez kapcsolódó részletezettséggel
szeretné ábrázolni a kéményt az alaprajzon.
A Kémény elem 2D megjelenése
alapértelmezésben méretarány érzékeny, 1:20,

1:50 és 1:100-as méretarányoknak megfelelő
részletességgel jelenhet meg, összhangban a
terv beállított méretarányával.

Alaprajzi megjelenés 1:20/1:50/1:100 léptékeknél.
A 3D megjelenítés beállítása során
megadhatja a MODELL RÉSZLETEZETTSÉGÉT.

MODELL RÉSZLETEZETTSÉG

CÍMKE
BEKAPCSOLÁSA
SZINTÉRZÉKENY
SZIMBÓLUM
BEKAPCSOLÁSA

Az alaprajzon címkét is rendelhet a kémény
elemhez. A CÍMKE BEKAPCSOLÁSÁRA itt van
lehetőség.
A Kémény elem több szinten átmenő
szerkezet. Hogy a kémény hogyan jelenik
meg az adott alaprajzi szinten a Szintérzékeny

szimbólum kapcsoló, vagy az alatt lévő
beállítások döntik el.
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A SZINTÉRZÉKENY SZIMBÓLUM beállítás gondoskodik róla, hogy a különböző szinteken a megfelelő
formában jelenjen meg:
- Az emelet alsó síkja a kémény alja alatt van: nem jelenik meg semmi.
- Az emelet a kémény alja és teteje között van: vízszintes metszetben jelenik meg.
- Az emelet a kémény teteje felett van: a fedkő felülnézete jelenik meg.
A szintérzékenység abban az esetben működik, ha az Alaprajz és metszet fülön, az Alaprajzi
megjelenítés beállításainál a Minden szinten opció van kiválasztva. Ebben az esetben a kémény
valóban a fentiek szerint jelenik majd meg.

Ha nem szeretné a szintérzékeny szimbólumot használni, más módon is megadhatja kémény
megjelenését az egyes szinteken. Ehhez kapcsolja ki a szintérzékeny szimbólum kapcsolóját,
majd állítsa be az alatta található három értéket.
Tetőn kívüli burkolat szintje – azt szabályozza, hogy a kémény tetőn kívül alkalmazott burkolata
(vakolt vagy falazott kivitelű) az alaprajzon melyik szinttől kezdődően legyen ábrázolva. Az itt
megjelölt szint alatt a kémény szimbóluma a burkolat ábrázolása nélkül jelenik majd meg.
Felülnézet szintje – azt adja meg, hogy a kémény fedlapjának felülnézete melyik szinten jelenjen
meg először.
Legfelső látható szint – ez a beállítás szabályozza, hogy melyik az a legmagasabb szint, ahol a
kémény még felülnézetből látszik az alaprajzon.
Az Alaprajz és metszet fülön, az Alaprajzi megjelenítés beállításainál ebben az esetben is a
Minden szinten opció legyen kiválasztva.
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A kémény elem szerkesztése 3D-ben
A Kémény elem fontosabb geometriai
paraméterei 3D-ben mozgatható fogópontokkal
vannak ellátva. Ilyenek pl. a kémény teljes
magassága, a kémény magassága a
tetősíkig/konzollapig valamint a füstcsatlakozók
és tisztítóajtók magassága. Ezeket a paramétereket a 3D ablakban és a metszeten is lehet
szerkeszteni.
A Kémény elem elhelyezése a tetőben – Körülfalazott kivitel
Ügyelni kell arra, hogy a falazatot tartó konzollap a tetősíkon belülre kerüljön. Ezt
legegyszerűbben a 3D ablakban vagy a metszeten lehet beállítani, a konzollap alján megjelenő
mozgatható fogópont segítségével.
A tető elemben ki kell vágni egy olyan méretű lyukat, mint a körülfalazás külső mérete. Ezt
szintén 3D ablakban lehet megcsinálni. A körülfalazást tartó konzollap négy sarkán fogópontok
vannak. A tetőbe vágott lyuk sarokpontjait ehhez lehet illeszteni 3D-ben.
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A Kémény elem elhelyezése a tetőben – Vakolt kivitel

Először a Kémény elemben be kell állítani a tetőre vonatkozó paramétereket. Ezeket az elem beállító párbeszéd ablakában megjelenő,
"Leier Kémény beállításai” fülön lehet megtenni. A “Leier Kémény beállításai” oldal tetején, a “Kéményfej, Tető jellemzői” menüpontot
kiválasztva érhetők el a tető geometriáját beállító paraméterek.
Itt sorrendben a következő jellemzőket kell megadni:
-

Meg kell határozni, hogy a kémény a tetősíkban van-e, vagy a gerincen halad keresztül.
Meg kell adni a tetősík hajlásszögét.
Meg lehet adni egy elforgatási szöget, ami azt jellemzi, hogy az alapállapothoz képest a kémény hossztengelye körül milyen
szöggel forduljon el a tetősík esésvonala.
A fenti paraméterekkel a legtöbb kémény-tető geometriai viszony beállítható.
Ezután az elemben be kell állítani a kéménynek azt az aljától mért magasságát, ahol a kémény
hossztengelye keresztezi a tető felső síkját.
Ehhez a 3D ablakban vagy a metszeten mozgathatjuk a kémény elem fogópontját a kívánt magasságba.
A tökéletes illeszkedéshez a tető elemben ki kell vágni egy olyan méretű lyukat, mint a köpenyelem külső
mérete. Ezt az alaprajzi ablakban lehet megcsinálni.
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4.8 Leier tetőfedő kiegészítő elemek modellezése
A Leier betoncserepekhez használható tetőfedő kiegészítő elemek a Tárgy/ Tetőablak eszközön vagy a Leier
termékkezelőn keresztül is elérhetők. A tetőfedő kiegészítő elemek Tetőablakként való lehelyezése előnyösebb, mert – a
Tárgyakkal ellentétben – az így a tetőre helyezett elemek felveszik a tető hajlásszögét, szint magasságát, illetve átveszik
a tető színét.
Az alábbi tető kiegészítők lerakását általában a Tetőablak eszközzel javasoljuk, de tárgyként is letehető:











antenna kivezető egység
csatornaszellőző egység
fém hófogó
füstcső kivezető egység
szegőcserép
szellőzőcserép
szolár kivezető egység
tetőjárda
tetőkibúvó ablak
vápaelem

Csak a Tárgy eszközzel helyezhető le:
kúpcserép
A Tetőablakként lehelyezhető elemek a Tárgy eszközön keresztül is elérhetők, de a megfelelő működéshez Tetőablakként kell őket
letennie. Ha Ön Tárgy eszközzel szeretné lehelyezni Őket, akkor egy figyelmeztető üzenetet kap. A figyelmeztetést a Tárgy beállításainál
kikapcsolhatja.
A kúpcserép elemet csak Tárgyként tudja lehelyezni, aminek több következménye van a használat szempontjából, amit részletesen a
kúpcserép működésének leírásában olvashat el.
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Kivezető egységek
A kivezető egységek mindegyike a Tetőablak eszközön keresztül elérhető, Tárgyként való lehelyezés esetén az elem egy figyelmeztető
szöveget jelenít meg az alaprajzon. Tárgyként az elem színének átállítására nincs lehetőség.
Tetőablakként való lehelyezésnél keresse ki a megfelelő kivezető egységet a Tetőablak eszköz beállítások ablakából vagy a Leier
Termékkezelő Tetőrendszereken keresztül és hozza létre az elemet. Az elemet a tetőre kattintva teheti le.
Az antennakivezető-egység felhasználói
felületén rövid TERMÉKLEÍRÁST talál, valamint
megnézheti az elem fő jellemzőit.

TERMÉKLEÍRÁS, JELLEMZŐK

FIGYELMEZTETÉS KI/BE

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS

A kivezető-egység jelenleg 3 színben érhető
el, a tetőablakként való lehelyezés során a
Leier Tetőcserép színéhez automatikusan
igazodó árnyalat jelenik meg a modellen. Ha
más cserépfelülethez vagy tárgyként teszi le
az elemet, csak az alapbeállítású színt tudja
használni.
A FIGYELMEZTETÉS KI/BEKAPCSOLÁSA csak a
Tárgyként való lehelyezéskor értelmezhető.
A csatornaszellőző-egység felhasználói felületén
rövid TERMÉKLEÍRÁST talál, valamint
megnézheti az elem fő jellemzőit.

TERMÉKLEÍRÁS, JELLEMZŐK

FIGYELMEZTETÉS KI/BE

A szellőző-egység jelenleg 3 színben érhető
el, a tetőablakként való lehelyezés során a
Leier Tetőcserép színéhez automatikusan
igazodó árnyalat jelenik meg a modellen. Ha
más cserépfelülethez vagy tárgyként teszi le
az elemet, csak az alapbeállítású színt tudja
használni.

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS
A FIGYELMEZTETÉS KI/BEKAPCSOLÁSA csak a
Tárgyként való lehelyezéskor értelmezhető.
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A füstcső kivezető-egység felhasználói felületén
rövid TERMÉKLEÍRÁST talál, valamint
megnézheti az elem fő jellemzőit.

TERMÉKLEÍRÁS, JELLEMZŐK

FIGYELMEZTETÉS KI/BE

A kivezető-egység jelenleg 3 színben érhető
el, a tetőablakként való lehelyezés során a
Leier Tetőcserép színéhez automatikusan
igazodó árnyalat jelenik meg a modellen. Ha
más cserépfelülethez vagy tárgyként teszi le
az elemet, csak az alapbeállítású színt tudja
használni.

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS
A FIGYELMEZTETÉS KI/BEKAPCSOLÁSA csak a
Tárgyként való lehelyezéskor értelmezhető.

A szolár kivezető-egység felhasználói felületén
rövid TERMÉKLEÍRÁST talál, valamint
megnézheti az elem fő jellemzőit.

TERMÉKLEÍRÁS, JELLEMZŐK
FIGYELMEZTETÉS KI/BE

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS

A kivezető-egység jelenleg 3 színben érhető
el, a tetőablakként való lehelyezés során a
Leier Tetőcserép színéhez automatikusan
igazodó árnyalat jelenik meg a modellen. Ha
más cserépfelülethez vagy tárgyként teszi le
az elemet, csak az alapbeállítású színt tudja
használni.
A FIGYELMEZTETÉS KI/BEKAPCSOLÁSA csak a
Tárgyként való lehelyezéskor értelmezhető.
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Fém hófogó és Szellőzőcserép – Sorolható elemek
A sorolható elemek a Tetőablak eszköz beállítások ablakából vagy a Leier Termékkezelő Tetőrendszereken keresztül érhetők el.
Létrehozás után a tetőablak alapbeállításai ablak nyílik meg. Az elemet a tetőre kattintva teheti le.
Az elemeket az alaprajzon megjelenő lila fogópontokkal kioszthatja, sorolhatja. Ehhez ragadja meg a lila fogópontot és húzza meg azt a
kívánt hosszúságig.
A szolár kivezető egység felhasználói felületén
rövid TERMÉKLEÍRÁST talál, valamint
megnézheti az elem FŐ JELLEMZŐIT.

TERMÉKLEÍRÁS, JELLEMZŐK

Az elem a fogópontjaival az alaprajzon
sorolható, az előre beállított fix távolságnak
megfelelően. Sorolásakor ügyeljen rá, hogy a
Csomópont mozgatása funkció legyen beállítva

FIGYELMEZTETÉS KI/BE

a lebegő palettán.

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS

A FIGYELMEZTETÉS KI/BEKAPCSOLÁSA csak a
Tárgyként való lehelyezéskor értelmezhető.
A szellőzőcserép felhasználói felületén rövid
TERMÉKLEÍRÁST talál az elem FŐ JELLEMZŐIVEL.

KIOSZTÁSI TÁVOLSÁG
TERMÉKLEÍRÁS, JELLEMZŐK
FIGYELMEZTETÉS KI/BE

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS

Az elem a fogópontjaival az alaprajzon
sorolható, a beállított KIOSZTÁSI TÁVOLSÁGNAK
megfelelően. Sorolásakor ügyeljen rá, hogy a
Csomópont mozgatása funkció legyen beállítva
a lebegő palettán.
A FIGYELMEZTETÉS KI/BEKAPCSOLÁSA csak a
Tárgyként való lehelyezéskor értelmezhető.
Az elem színe megegyezik a Leier alapcserép
színével.

LEIER Hungária Kft. - 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. – Tel.: +36 96 512-550 - Fax: +36 96 512-560 - E-mail: info@leier.hu - www.leier.hu

44
Szegőcserép és Vápa – Szegélyező elemek
Szegélyező elemek alatt értjük a tető szélére lerakható szegőcserép és Vápa elemeket. Az elemek Tetőablakként vagy a Leier
Termékkezelőn keresztül hozhatók létre. A kiválasztás után kattintással helyezhetők le a tetősíkok megfelelő széleire.
Lehelyezéskor az elem hossza nem igazodik automatikusan a tetőél hosszához, ezt Önnek kell az alaprajzi lila fogópontok meghúzásával
beállítani. Vápa esetében szintén szükség lehet a vápaelem oldalirányú igazítására is.
A szegőcserép lehelyezés után a Leier
alapcserép színét veszi fel. Ezt a JELLEMZŐT

JELLEMZŐK

átállítani nem lehet.
A FIGYELMEZTETÉS KI/BEKAPCSOLÁSA csak a
Tárgyként való lehelyezéskor értelmezhető.

FIGYELMEZTETÉS KI/BE

A lehelyezés után az alaprajzon ragadja meg
a lila fogópontot és húzza az elemet a tetőél
végeihez. Az elem szintmagassága és
hajlásszöge automatikusan idomul a tető
jellemzőihez. Ehhez használja a Csomópont

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS

mozgatása funkciót.

JELLEMZŐK
FIGYELMEZTETÉS KI/BE

A vápa lehelyezés után a Leier alapcserép
színéhez igazodik.
A FIGYELMEZTETÉS KI/BEKAPCSOLÁSA csak a
Tárgyként való lehelyezéskor értelmezhető.
A lehelyezés után az alaprajzon ragadja meg
a lila fogópontot és húzza az elemet a tetőél
magasságához, majd oldalra a tető végeihez.
Az elem szintmagassága és hajlásszöge
automatikusan idomul a tető jellemzőihez.
Ehhez használja a Csomópont mozgatását.

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS
A vápa elemet a tető mindkét szomszédos élére le
kell helyezni.
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SZEGŐCSERÉP PONTOS BEÁLLÍTÁSA:
1 – Eleme lehelyezése a tetőeresz és tetőél találkozásához.
2 – Elem hosszának megnövelése a tetőgerincig, a mozgatható fogópontokkal.

VÁPA PONTOS BEÁLLÍTÁSA:
1 – Elem lehelyezése az eresz és a tetőél találkozásához.
2 – Elem hosszának megnövelése a tetőgerinc magasságáig.
3 – Elem oldalirányú beállítása.
A beállítás sorrendjét mindenképpen tartsa be, mert ha a 2. és 3. lépéseket felcseréli, az elem nem fog illeszkedni a tető széléhez. A vápa
elemmel egy vápacsatorna egyik felét adhatja meg, mert ez elem egyszerre csak egy tetősíkhoz tartozhat. Ezért a teljes vápacsatorna
modellezéséhez a vápa elemet mindkét szomszédos tetősíkra le kell tenni és külön beállítani.
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Tetőjárda és tetőablak elemek
A tetőjárda és tetőablak elemek a Tetőablak eszközön keresztül érhetők el, Tárgyként való lehelyezés esetén az elem egy figyelmeztető
szöveget jelenít meg az alaprajzon. Tárgyként az elem színének átállítására nincs lehetőség.
Tetőablakként való lehelyezésnél keresse ki a megfelelő elemet a Tetőablak eszköz beállítások ablakából vagy a Leier Termékkezelő
Tetőrendszereken keresztül és hozza létre az elemet. Létrehozás után a tetőablak alapbeállításai ablak nyílik meg. Az elemet a tetőre
kattintva helyezheti le.
A Tetőjárda elem felhasználói felületén talál
egy RÖVID TERMÉKLEÍRÁST az elemről.

TERMÉKLEÍRÁS

Az elem automatikusan alkalmazkodik a tető
szintmagasságához, és hajlásszögéhez.

BEKAPCSOLHATÓ KORLÁT

Az tetőjárda önmagában vagy BEKAPCSOLT

FIGYELMEZTETÉS KI/BE

szándéktól függően.

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS

KORLÁTTAL is lehelyezhető, a tervezési
A FIGYELMEZTETÉS KI/BEKAPCSOLÁSA csak a
Tárgyként való lehelyezéskor értelmezhető.
A Tetőjárda elem felhasználói felületén talál
egy RÖVID TERMÉKLEÍRÁST az elemről.

TERMÉKLEÍRÁS, JELLEMZŐK

Az elem automatikusan alkalmazkodik a tető
szintmagasságához, és hajlásszögéhez.
A FIGYELMEZTETÉS KI/BEKAPCSOLÁSA csak a
Tárgyként való lehelyezéskor értelmezhető.

FIGYELMEZTETÉS KI/BE
TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS
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Kúpcserép elem
A Kúpcserép elem csak Tárgyként helyezhető le. Lehelyezésnél keresse ki a megfelelő elemet a Tárgy eszköz beállítások ablakából vagy a
Leier Termékkezelő Tetőrendszereken keresztül és hozza létre az elemet. Létrehozás után a Tárgy alapbeállításai ablak nyílik meg.

KEZDŐ ÉS ZÁRÓ KÚPCSERÉP BEÁLLÍTÁSA

A kúpcserép beállításai között megadhatjuk a
KÚPCSERÉP SZÍNÉT, mely megegyezik a Leier
alapcserép színével.

KÚPCSERÉP SZÍNE

A KÚPCSERÉP SOR KEZDŐ ÉS ZÁRÓ ELEMÉT itt
adhatja meg.
Opciók:
üres/kúplezáró/lekerekített/hármas elosztó

ALAPRAJZI INFORMÁCIÓK TÍPUSA

Az ALAPRAJZRA KIÍRHAT BIZONYOS

INFORMÁCIÓKAT a kúpcserépről.
Opciók:
nincs/csak név/részletes
A kúpcserép elemet csak Tárgyként tudja lehelyezni, aminek több következménye is van a használat szempontjából.
A kúpcserép színét Önnek kell a tető színéhez igazítani. A kúpcserép a Leier Veneto és Toscana cserepek minden színében elérhető.
A kúpcserép nem veszi fel a tető olyan beállításait sem, mint a szintmagasság vagy (élgerinc esetén) az élek hajlásszöge. A kúpcserepet
ezért Önnek kell a gerinchez vagy élgerinchez igazítania, az alaprajzi és 3D mozgatható fogópontok segítségével.
A kúpcserép a kézi beállításokkal mind taréjgerinc, mind élgerinc modellezésére alkalmas.
Ha hármas elosztó cserepet használ, azt lehetőleg a vízszintes gerincnél adja meg, mert az elem ekkor fog pontosan illeszkedni a
gerincekre.
TARÉJGERINC PONTOS BEÁLLÍTÁSNAK LÉPÉSEI
1 – tegye le a kúpcserép elemet az alaprajzra.
2 – húzza meg a lila fogópontot, hogy a kúpcserép sor hossza megegyezzen a gerincével
3 – a 3D vagy metszeti ablakban emelje a kúpcserepet a gerinc magasságába
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ÉLGERINC PONTOS BEÁLLÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI
1
2
3
4

–
–
–
–

tegye le a kúpcserép elemet az alaprajzra, az eresz és az élgerinc találkozásához, majd forgassa el az elemet a megfelelő irányba.
húzza meg a lila fogópontot, hogy a kúpcserép sor hossza megegyezzen a gerincével
a 3D vagy metszeti ablakban emelje a kúpcserepet a gerinc magasságába
a 3D vagy metszeti ablakban fogja meg a kúpcserép sor végét és emelje a taréjgerinc magasságába.
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4.9 Kertépítési elemek – Leier Imperial díszgömb, Leier kerékpártároló, Leier Luna és Kaiserstein rézsűkő és Leier
virágtartó elemek
Valamely Leier kertépítési elem beállításához nyissa meg a Tárgy beállításokat, és keresse meg a megfelelő elemet a Leier könyvtár
Betonelemek mappájában VAGY
Menjen a Leier Termékkezelőbe, válassza ki a KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK kategóriát és hozza létre az elemet. A létrehozás után
megnyílik a Tárgy alapbeállításai ablak.
Tárgybeállítások dialóg jobb oldalán adhatja meg a kerti elem fő tulajdonságait.
A Leier díszgömb elemet egy kattintással
lehelyezheti az alaprajzra.

MÉRET VÁLASZTÁS
ANYAG MEGADÁSA

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS

A díszgömb esetében a beállítások lapon
lehetősége van MEGADNI a gömb MÉRETÉT és

ANYAGÁT.
A 2D/3D Megjelenítés oldalon ezúttal az
ALAPRAJZI MEGJELENÉS TOLLAIT, valamint a 3D
MODELL RÉSZLETESSÉGÉT és az ÁRNYÉKVETÉST
állíthatja be.
A Leier Kerékpártároló elemet egy
kattintással lehelyezheti az alaprajzra.
A kerékpártároló esetében a beállítások lapon
lehetősége van az ANYAG KIVÁLASZTÁSÁRA.

ANYAG VÁLASZTÁSA

A 2D/3D Megjelenítés oldalon ezúttal az
ALAPRAJZI MEGJELENÉS TOLLAIT, valamint a 3D
MODELL RÉSZLETESSÉGÉT és az ÁRNYÉKVETÉST
állíthatja be.

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS
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A Leier virágtartó elemet egy kattintással
lehelyezheti az alaprajzra.

MÉRET VÁLASZTÁS

A virágtartó esetében a beállítások lapon
lehetősége van MEGADNI a tartó MÉRETÉT és

ANYAGÁT.
ANYAG MEGADÁSA

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS

A virágtartóknál többféle forma közül is
választhat:
virágtartó hasáb (négyszögletű)
virágtartó dézsa (henger alakú)
virágtartó hatszög
virágtartó tál
A 2D/3D Megjelenítés oldalon ezúttal az 2D

MEGJELENÍTÉS TOLLAIN, valamint a 3D MODELL
RÉSZLETESSÉGÉN és az ÁRNYÉKVETÉSEN kívül a
NÖVÉNY ÁBRÁZOLÁSA 2D

további részleteket állíthatja be.
A NÖVÉNYEK ÁBRÁZOLÁSÁT 2D ÉS 3D ablakban is

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS
NÖVÉNY ÁBRÁZOLÁSA 3D
SZÖVEG MEGJELENÍTÉSE

beállíthatja. A két kapcsoló egymástól
független. A 3D megjelenítésben a növény és
a virágföld anyagait szintén itt kell
kiválasztania.
Valamint választhat, hogy szeretné-e
SZÖVEGKÉNT MEGJELENÍTENI a virágtartó nevét
az alaprajzon.
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A Leier Luna rézsűelemekkel íves vagy
egyenes támfalakat hozhat létre. Az
alapbeállítások között adja meg a Luna ELEM

TÍPUS VÁLASZTÁS

RÉZSŰ JELLEMZŐI
RÉZSŰ ELEMEK SZÁMA
A SORBAN

TÍPUSÁT valamint a RÉZSŰ FŐ JELLEMZŐIT, mint
a magasság és a sorban EGYMÁS UTÁN
HELYEZETT ELEMEK SZÁMA. A rézsű magassága
és a sorok száma között összefüggés van, a
rézsű magasságot mindkettővel megadhatja.
A rézsű hosszát a soronkénti elemek száma
befolyásolja.
Az alaprajzra lehelyezve az elemen lila
fogópontokat fog látni. Ezeket használja íves
rézsű kialakításához, úgy hogy az egyes
elemeket a
fogópont
segítségével
egymáshoz képest
elforgatja.
A 2D és 3D megjelenítés oldalakon az

ALAPRAJZI MEGJELENÉS TOLLAIT ÉS
HÁTTÉRKITÖLTÉSEIT, valamint a 3D MODELL
ANYAGAIT állíthatja be.
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A Leier Kaiserstein rézsűköveknél nyitott vagy
zárt KIOSZTÁS TÍPUS VÁLASZTÁSÁRA van

TÍPUS VÁLASZTÁS

RÉZSŰ JELLEMZŐI

PÁROS SOROK
TÚLLÓGÁSA

lehetőség. Csak ez után érdemes a rézsű
méreteit beállítani, hiszen a nyitott vagy zárt
elrendezés a RÉZSŰ JELLEMZŐIT is befolyásolja.
Nyitott elrendezésnél a rézsűkő elemeket
eltolt sorokban teszik egymásra, úgy, hogy az
elemek között a sorban rések alakulnak ki.
Ebben az elrendezésben lehetőség van rá,
hogy a PÁROS SOROK TÚLLÓGÁSÁRÓL döntsön.
Zárt elrendezésnél a rézsűkő sorok nincsenek
eltolva vízszintes értelemben.
A 2D és 3D megjelenítés oldalakon az

ALAPRAJZI MEGJELENÉS TOLLAIT ÉS
HÁTTÉRKITÖLTÉSEIT, valamint a 3D MODELL
ANYAGAIT állíthatja be.
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4.10 Leier Kerítések modellezése
A Leier kerítés elemmel Ön a Leier Kerítéskövekből összeállítható kerítés elemet tud létrehozni. Az elem a Leier menüponton vagy a
Tárgy eszközön keresztül érhető el.
Leier kerítés elem beállításai
A Leier kerítés elem beállításához nyissa meg a Tárgy beállításokat, és keresse meg a Leier kerítés elemet a Leier könyvtár Betonelemek
mappájában VAGY
Menjen a Leier Termékkezelőbe, válassza ki a KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK kategóriában a Kerítést és hozza létre az elemet. A
létrehozás után megnyílik a Tárgy alapbeállításai ablak.
Tárgybeállítások dialóg jobb oldalán a Leier kerítés beállítások fül alatt adhatja meg a kerítés fő tulajdonságait.
A Termékcsalád választás oldalon válassza
ki a kerítés TERMÉKCSALÁDOT, melynek

SZAKASZ ELNEVEZÉSE
SZÍN VÁLASZTÁS

TERMÉKCSALÁD

kerítésköveiből a kerítést meg szeretné
modellezni.
A családhoz tartozó SZÍN KIVÁLASZTÁSA a
termékcsalád-választó gomb felett lehetséges
a listából. A színt a kerítés teljes kialakítása
után is átállíthatja, a termékcsalád utólagos
módosítása viszont hatással lehet a kerítés
választható elemeire, felülírhatja az Ön által
korábban megadott beállításokat.

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS
A Leier kerítés egyes SZAKASZAIT ELNEVEZHETI,
hogy az alaprajzon könnyedén azonosítani
lehessen őket.
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KERÍTÉS FŐ MÉRETEI

ELSŐ ÉS UTOLSÓ
OSZLOP KI/BEKAPCSOLÁSA
KAPCSOLÓDÁS SZÖGE

A kerítés modell oszlopokból és a köztük lévő
mezőkből épül fel. Egy kerítés szakasz
megadásához szükséges a FŐ MÉRETEKNEK:
kerítés teljes hosszának, a mezők számának és
hosszának valamint a szintkülönbség
mértékének és az alapozásnak a megadására.
(A szintkülönbség megadásánál az első
oszlopnál van a legalacsonyabb pont.)
A kerítést szakaszonként modellezheti. Ezért a
szakaszok csatlakoztatásának pontos
megadása miatt a kerítés első és utolsó
OSZLOPA KI-/BEKAPCSOLHATÓ, valamint a
becsatlakozó szakaszokhoz való KAPCSOLÓDÁS

SZÖGÉT is meg lehet adni.
- Ha az utolsó/első oszlop be van kapcsolva, a
ferde becsatlakozásnál az oszlopot vágja el a
megfelelő szögben.
- Ha az oszlop nincs bejelölve, akkor a ferde
vágás a mezőre vonatkozik.
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OSZLOP FEDKÖVE

Az oszlopokat és mezőket először egységesen
kell megadni. Az egyes kivételek kezelésére
egy későbbi oldalon kerül sor.
Az OSZLOP TÍPUSÁNÁL választhat, hogy

OSZLOP TÍPUSA ÉS
MÉRETEI

falazott, betonmaggal falazott vagy fa/fém
oszlopot használ-e, majd megadhatja az
OSZLOP MÉRETEIT.
Az OSZLOPOK FEDKÖVEIT is itt választhatja ki a
felkínált variációk közül.

OSZLOP ÉS FEDKŐ
ANYAGAI

Az OSZLOP ANYAGÁT csak fa/fém oszlopnál
befolyásolhatja. A FEDKÖVEK ANYAGAI közül
javasoljuk, hogy a fedkő nevének megfelelő
színek közül válasszon.
A mezők esetében dönthet a kerítés MEZŐ ÉS

BETÉTEK TÍPUSÁRÓL. Ezeket a felkínált
KERÍTÉS MEZŐ FEDKÖVE
MEZŐ ÉS BETÉTEK
TÍPUSA

lehetőségek közül választhatja ki. Az elérhető
betét típusok automatikusan igazodnak a
kiválasztott mező típushoz.
A KERÍTÉS MEZŐ FEDKÖVÉT is csak akkor
állíthatja be, ha az adott mezőtípusnál erre
szükség van.
A lap alján a kerítés BETÉT ÉS A FEDKŐ

ANYAGAIT adhatja meg. A mező falazatának
BETÉT ÉS FEDKŐ ANYAGAI

anyaga a Termékcsalád lapon beállított
anyagnak felel majd meg.
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Az Oszlopok (egyedi lapon) az általános
oszlop beállítástól eltérő egyedi eseteket
kezelheti.

MÓDOSÍTOTT OSZLOP
SORSZÁMA

Az elérhető beállítások megegyeznek az
oszlopok általánosan elérhető beállítási
lehetőségeivel, de csak az Ön által módosítani
kívánt oszlopra vonatkoznak.
Ezért az oldal legfontosabb beállítása a
MÓDOSÍTOTT OSZLOP SORSZÁMÁNAK a
beállítása. Mindenképpen ügyeljen rá, hogy
hányas sorszámú oszlopot módosítja éppen.
Egymás után több oszlopot is módosíthat.
Az Mezők (egyedi lapon) az általános
oszlop beállítástól eltérő egyedi eseteket
kezelheti.

MÓDOSÍTOTT MEZŐ
SORSZÁMA

Az elérhető beállítások megegyeznek a mezők
általánosan elérhető beállítási lehetőségeivel,
de csak az Ön által módosítani kívánt mezőre
vonatkoznak. Ezért ügyeljen rá, hogy a
MÓDOSÍTOTT MEZŐ SORSZÁMA megfelelően
legyen beállítva.
Egymás után több mezőt is módosíthat. Így
tud a kerítésszakaszban kaput és más
mezőket kialakítani.
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A 2D/3D Megjelenítés oldalon ezúttal az 2D

MEGJELENÍTÉS TOLLAIN, valamint a 3D MODELL
MEGJELENÍTÉSÉN kívül további részleteket
állíthat be, mint a kerítés ALAPOZÁSÁNAK
MEGJELENÍTÉSE és az alap anyaga, illetve a
KAPU NYITÁSVONALÁT is itt kapcsolhatja be.

2D/3D MEGJELENÍTÉSEK
BEÁLLÍTÁSAI

ALAPOZÁS MEGJELENÍTÉSE

KAPU NYITÁSVONALA KI/BE

A kerítés lehelyezése után az elemen lila fogópontok láthatók. Ezek mozgatásával tovább finomíthatjuk a kerítésszakasz méreteit és
beállításait.
Fogópontok 2D-ben

Oszlop szélességének átméretezése

Oszlop eltolása

Mezők számának növelése
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Fogópontok 3D-ben

Betét típus választása
Mező magasság növelése

Oszlop magasság növelése
Kapu nyitásszöge

Oszlop eltolása

Lábazati fal növelése
Mezők számának növelése

Oszlop típus választása

Oszlop szélesség átméretezése
Talp magasság választása

A fogópontok használatakor ügyeljen rá, hogy a lebegő palettán a Csomópont mozgatása funkció legyen kiválasztva.
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4.11 Leier Mélyépítési elemek modellezése
A Leier mélyépítési elemek mappában Ön az alábbi elemeket találja:







Leier
Leier
Leier
Leier
Leier
Leier

házi szennyvíztisztító
iszapülepítő
olajleválasztó
vasbeton tartály
vízóraakna
zsírfogó

Bármely mélyépítési elem a Leier menüponton vagy a Tárgy eszközön keresztül érhető el.
Leier mélyépítési elem beállításai
A Leier mélyépítési elem beállításához nyissa meg a Tárgy beállításokat, és keresse meg a szükséges elemet a Leier könyvtár Mélyépítési
elemek mappájában VAGY
Menjen a Leier Termékkezelőbe, válassza ki a KÖRNYEZETTECHNIKA kategóriában az elemet és hozza létre azt. A létrehozás után
megnyílik a Tárgy alapbeállításai ablak.
Tárgybeállítások dialóg jobb oldalán a Leier beállítások fül alatt adhatja meg a kerítés fő tulajdonságait.
A Leier házi szennyvíztisztító elem
beállításainál a TÍPUS ÉS LAKOSEGYENÉRTÉK
értékek összefüggenek. Bármelyik jellemző
alapján állítja be az elemet, a másik beállítás
automatikusan követi a változást.

TÍPUS/LAKOSEGYENÉRTÉK
BEÁLLÍTÁSA

A felhasználói felületről az
ALKALMAZÁSTECHNIKA és a

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS is elérhető.
ALKALMAZÁSTECHNIKA ÉS
TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS
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A Leier iszapülepítő elem beállításainál a
TÍPUS, BELSŐ ÁTMÉRŐ ÉS MAGASSÁG értékek
összefüggenek. Bármelyik jellemző alapján
állítja be az elemet, a másik beállítás
automatikusan követi a változást.

TÍPUS/BELSŐ
ÁTMÉRŐ/MAGASSÁG
BEÁLLÍTÁSA

A felhasználói felületről az
ALKALMAZÁSTECHNIKA és a
TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS is elérhető.

ALKALMAZÁSTECHNIKA ÉS
TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS
A Leier olajleválasztó elem beállításainál a
TÍPUS valamint a KIVITEL+TELJESÍTMÉNY értékek
összefüggenek. Bármelyik jellemző alapján
állítja be az elemet, a másik beállítás
automatikusan követi a változást.

TÍPUS/KIVITEL/
TELJESÍTMÉNY
BEÁLLÍTÁSA

ALKALMAZÁSTECHNIKA ÉS
TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS

A nagy teljesítményű olajleválasztókhoz 1-2
iszapülepítő is tartozik. Ezek a tárgy részeként
kerülnek lehelyezésre. Egymáshoz viszonyított
pozíciójuk az alaprajzon mozgatható
fogópontokkal adható meg.
A felhasználói felületről az
ALKALMAZÁSTECHNIKA és a
TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS is elérhető.
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A Leier vasbeton tartályelem beállításainál
a TÍPUS ÉS HASZNOS TÉRFOGAT értékek
összefüggenek. Bármelyik jellemző alapján
állítja be az elemet, a másik beállítás
automatikusan követi a változást.

TÍPUS/HASZNOS
TÉRFOGAT

A felhasználói felületről az
ALKALMAZÁSTECHNIKA és a
TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS is elérhető.

ALKALMAZÁSTECHNIKA ÉS
TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS

A Leier vízóraakna elem mérete konstans. A
TÍPUS ADATAI a felhasználói felületen
olvashatók. A fedlap használata opcionális.

TÍPUS ADATAI

A felhasználói felületről az
ALKALMAZÁSTECHNIKA és a
TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS is elérhető.

ALKALMAZÁSTECHNIKA ÉS
TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS
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A Leier zsírfogó elem beállításainál a TÍPUS

ÉS TELJESÍTMÉNY értékek összefüggenek.
Bármelyik jellemző alapján állítja be az
elemet, a másik beállítás automatikusan
követi a változást.

TÍPUS/ TELJESÍTMÉNY
BEÁLLÍTÁSA

A felhasználói felületről az
ALKALMAZÁSTECHNIKA és a
TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS is elérhető.

ALKALMAZÁSTECHNIKA ÉS
TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS

Egységes beállítások a mélyépítési elemeknél:
Minden mélyépítési elem esetében megtalálja
a Méretek, termékadatok oldalt. Ez az oldal
rengeteg hasznos adatot tartalmaz az egyes
termékek teljesítményével és geometriájával
kapcsolatban.
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A 2D/3D Megjelenítés oldalakon ezúttal az
2D MEGJELENÍTÉS TOLLAIN, valamint a 3D

RÉSZLETESSÉG ÁLLÍTÁSA

MODELL RÉSZLETESSÉGÉN és az ÁRNYÉKVETÉSEN
kívül az TARTÁLYOK ANYAGAIT is beállíthatja.

2D MEGJELENÍTÉS TOLLAI

TARTÁLYOK ANYAGAI
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4.12 Durisol zajárnyékoló falak modellezése
A Leier Durisol zajárnyékoló falrendszer és a hozzá tartozó rendszerelemek (Durisol falazóblokk, lábazat és oszlop) elemek Durisol
zajárnyékoló falak modellezésére alkalmasak. Az elemek a Leier Termékkezelőn vagy a Tárgy eszközön keresztül érhetők el.
Durisol zajárnyékoló falrendszer tárgy beállításai
A Leier zajárnyékoló falrendszer elem beállításához nyissa meg a Tárgy beállításokat, és keresse meg a szükséges elemet a Leier
könyvtár Zajárnyékoló mappájában VAGY
Menjen a Leier Termékkezelőbe, válassza ki a KÖRNYEZETTECHNIKA kategóriában az elemet és hozza létre azt. A létrehozás után
megnyílik a Tárgy alapbeállításai ablak.
Tárgybeállítások dialóg jobb oldalán a Leier beállítások fül alatt adhatja meg a zajárnyékoló fő tulajdonságait.
Az elem felhasználói felületének
Termékinformáció oldalán a zajárnyékoló

FALRENDSZER OSZLOPAINAK ADATAIT ÉS
KIOSZTÁSUK méreteit határozhatja meg.
A kiosztás az oszlopok darabszámának és

tengelytávolságának megadásával végezhető
OSZLOPOK ADATAI ÉS
KIOSZTÁSA

OSZLOPOK ANYAGA
TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS

el.
Ha az elemet lehelyezi az alaprajzra, akkor az
elem végén látható lila színű mozgatható
fogópontokkal a kiosztott oszlopok
darabszámát növelni tudja majd, a megadott
tengelytávval.
Ha a közbenső oszlopokon látható pontot
mozgatja, akkor az oszlopok
tengelytávolságát tudja befolyásolni.
Az anyag állítása az OSZLOP ANYAGÁRA
vonatkozik.
A TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS linkjére kattintva
megnyithatja a Leier.hu vonatkozó oldalát.
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A Méretek néven jelzett oldalon az oszlopok
közötti DURISOL FALAZÓBLOKK

TULAJDONSÁGAIT, valamint a lábazat
DURISOL FALAZÓ
BEÁLLÍTÁSAI

beállításait adhatja meg.
A FALAZÓBLOKK ÉS A LÁBAZAT KI-

/BEKAPCSOLHATÓ.
DURISOL FALAZÓ SZÍNE
LÁBAZAT KI/BE

A falazóblokk típusánál többféle választási
lehetőség van. A különböző típusokhoz másmás felület tartozik. Szintén érdekes a falazás

módjának kiválasztása; a blokkokat kötésben
vagy hálóban is lehet falazni.

A 2D/3D Megjelenítés oldalon ezúttal az 2D
megjelenítés tollait, valamint a 3D MODELL

RÉSZLETESSÉGÉT is beállíthatja.

3D MODELL
RÉSZLETESSÉGE

A modell részletesség itt fontos tényező; hogy
a Durisol falazóblokk geometriájából adódó
magas poligonszámot csökkenteni lehessen, a
Durisol falazóblokkoknak kétféle megjelenése
van:
-

egyszerű – a falazóblokk felületét a

felületi textúra szimbolizálja
részletes – a falazóblokkok felületét
3D-s modell jeleníti meg.
A részletes megjelenítés lelassíthatja a
programot, ilyenkor váltson az egyszerű
opcióra.
-
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Durisol rendszer elemek

DURISOL FALAZÓ
BEÁLLÍTÁSAI
DURISOL FALAZÓ SZÍNE
SOROK SZÁMA
ELEMEK SZÁMA/SOR

TELJESÍTMÉNYIGAZOLÁS

A Durisol falazóblokk elemet külön is
használhatja. A falazóblokk elem az
alaprajzon és 3D-ben fogópontokkal
sorolható. Beállíthatja a SOROK SZÁMA és az

ELEMEK SZÁMA/SOR alkalmazásával is. Ha a
Durisol zajárnyékoló falrendszerben színezett
mintát szeretne létrehozni, akkor kapcsolja ki
a falazóblokk gombot a falrendszer elemben,
majd helyettesítse be önálló falazóblokk
elemekkel. Utóbbiakat az ArchiCAD
sokszorozás funkciójával is kioszthatja és
egyesével színezheti.
Az egyes elemek színe a DURISOL FALAZÓ

SZÍNEINÉL állíthatók át.
A Méretek oldalon a falazóblokk kiosztáshoz
lábazatot is beállíthat a LÁBAZAT BE/KI

LÁBAZAT BE/KI

gombbal. (alapbeállítás: lábazat kikapcsolva)
Ha két Durisol elemekből rakott falat szögben
szeretne csatlakoztatni, a VÁGÁS SZÖGÉNEK
megadásával a fal végét levághatja.

VÁGÁS SZÖGE

A 2D/3D Megjelenítés oldalon állítsa be a
3D MODELL RÉSZLETESSÉGÉT. A Durisol
falazóblokkoknak kétféle megjelenése van:
-

egyszerű – a falazóblokk felületét a

-

felületi textúra szimbolizálja
részletes – a falazóblokkok felületét
3D-s modell jeleníti meg.
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A Durisol zajárnyékoló falat a
rendszerelemekből is összeállíthatja, nem
szükséges ehhez a falrendszer elemet
használnia. Ezért a Zajárnyékoló mappában, a
falazóblokk elem mellett lábazat és oszlop
elemet is talál.
Az elemek beállítása a falrendszer elemnél
megismertekkel megegyezik.

A két elem 2D/3D Megjelenítés oldalán a
3D modell részletességét és a megjelenítés
tollait állíthatja be.
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4.13 Speciális betontermékek modellezése – Leier előregyártott autóbeálló, Görkorcsolya pályaelemek, Optikai
vezetőoszlop tartó
A Leier Termékkezelő Speciális betontermékek kategóriájában Ön az alábbi elemeket találja:




Leier előregyártott gépkocsibeálló
Görkorcsolya pályaelemek
Optikai vezetőoszlop tartóelem

Az elemek a Leier menüponton vagy a Tárgy eszközön keresztül érhetők el.
Leier mélyépítési elem beállításai
A Leier mélyépítési elem beállításához nyissa meg a Tárgy beállításokat, és keresse meg a szükséges elemet a Leier könyvtár,
Betonelemek elemek mappájában VAGY
Menjen a Leier Termékkezelőbe, válassza ki a SPECIÁLIS BETONTERMÉKEK kategóriában a megfelelő elemet és hozza létre azt. A
létrehozás után megnyílik a Tárgy alapbeállításai ablak.
Tárgybeállítások dialóg jobb oldalán a Leier beállítások fül alatt adhatja meg az elem fő tulajdonságait.

KIOSZTÁS TELJES HOSSZA
ÍVES KERETEK SZÁMA
TETŐ ANYAGA

Az gépkocsibeálló beállításainál megadhatja
az elem TELJES SZÉLESSÉGÉT és kerettartó
elemek számát. A LEIER a főtartók
távolságára az 5 méteres korlátot javasolja,
mivel ez két autó beállására ad lehetőséget.
Ha Ön szeretné ezt az értéket felülírni, ezt az
ÍVES KERETEK SZÁMA paraméterrel teheti meg.
Megjegyzés: Az íves keretek számát az
alaprajzi módosítás során az alkalmazás
automatikusan újraosztja.
A fenti beállításokat az alaprajzon is
megadhatja, ha az elem lila fogópontjait
elmozdítja. Az elem a húzásra megnyúlik,
majd a maximális kerettávolság elérése után
új lábat tesz a sorba.
Két íves keret közé valamilyen tető megoldást
is kifeszíthet. Válasszon egyet a TETŐ ANYAGA
listából.
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A görkorcsolya pályaelemek egyszerűen
lehelyezhető beton elemek.
Méretük állandó, állítani az ELEM ANYAGÁT
tudja.
Minden pályaelem típushoz külön könyvtári
elem tartozik; válassza ki a megfelelőt és egy
kattintással helyezze el az alaprajzon.

ELEM ANYAGA

A 2D/3D Megjelenítés oldalakon ezúttal az
2D megjelenítés tollain, valamint a 3D modell
részletességén és az árnyékvetésen kívül az
elemek anyagait és 2D-szöveget is beállíthatja.

Az optikai vezetőoszlop tartóelem minden
beállítását egy oldalon találja. Az Oszloptartó
beállítások oldalon a megjelenítés tollain és az
anyagon kívül 2D-s szöveget is kiírhat az
alaprajzra.

LÁMPA TÍPUSA

Az elem érdekessége, hogy nem csak optikai
vezetőoszlopot, hanem lámpát is beállíthat a
tartóhoz, amit a LÁMPA TÍPUS listából
választhat ki.
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5. A LEIER elemek listázása
A LEIER Termékkezelőből vagy a Leier könyvtárból lerakott elemek összetevőinek kigyűjtéséhez válassza ki a Listázás / Összetevőlista /
Összesített kimutatás (Leier) menüpontot. Amennyiben ez a lista nem jelenik meg a lehetséges listák között, kérem, válassza ki a További
listák menüpontot vagy a navigátor ablak Listák/Összetevők pontja alatt keresse ki ezt a listát.
A listában a Leier elemeket szintenként, termékkategóriákra bontva találja meg.
Az összetevőlista a következőképpen néz ki:

LEIER Hungária Kft. - 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. – Tel.: +36 96 512-550 - Fax: +36 96 512-560 - E-mail: info@leier.hu - www.leier.hu

71
Tudnivalók az árazott listákról
Az árazott listában a 2014-es év végén érvényes listaárakat adjuk meg. Rendelés előtt kérem, minden esetben ellenőrizze a listában
szereplő árakat a Leier aktuális árlistájában.
Ha egy elemnél egység árként 1 Ft szerepel, akkor az adott elemre nincs megadott listaár. Ez esetben kérem, vegye fel a kapcsolatot a
Leier szakembereivel.
Sajátságok az egyes terméktípusok listázásánál
Falak – a Leier tulajdonságú falak a réteg neve és annak szélessége alapján kerülnek a listába. A listában megadott db érték a fal
területe és a falszélesség alapján számított közelítő értékek.

Az előregyártott kéregelemes falak a listázásban nem szerepelnek.
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Födémek – a Födém és Tárgy eszközzel létrehozott födémek a listázás során eltérően működnek.
A program a Födém eszközzel letett födémek esetén a födém területe alapján, az adott födémtípus közelítő, négyzetméterre vetített ára
alapján becsüli a költségeket. Az ár ebben az esetben csak irányadó.

A Tárgy eszközzel lerakott födémek esetében pontos elemkimutatást is készíthet a gerendás-béléstestes födém elemeiről, illetve az
előfeszített üreges pallókról. A kéregelemes födém (Mesterpaneles rendszer) listázása ezúttal is m2 alapján történik.
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Térkövek, kerti lapok és díszburkolatok – a térköveket a program csak abban az esetben listázza, ha Födém vagy Terep eszközzel
helyezte le Őket. A Kitöltés eszközzel letett térkövek a listából kimaradnak.
A Felületháló (Terep) eszközzel lerakott díszburkolatok a terep egyenetlenségéből, lejtéséből adódó m 2 eltéréseket figyelembe veszi.
A díszburkolatokat a program a burkolat neve, rakásmintája és színe szerint különválogatja. Ha egy terven belül a díszburkolat Födém és
Terep formájában is szerepel, akkor a listában ezek m2 értéke összeadódik.
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Tárgyi elemek (nyílásáthidalók, mélyépítési elemek, kerti díszelemek, speciális betonelemek) – az tárgyi elemek a
kimutatásban darabszámmal szerepelnek, kategóriák szerint csoportosítva.

Durisol zajárnyékoló falak – a zajárnyékoló falrendszert a felhasznált összetevő elemek számával mutatja ki a program.

LEIER Hungária Kft. - 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. – Tel.: +36 96 512-550 - Fax: +36 96 512-560 - E-mail: info@leier.hu - www.leier.hu

75
Tetőfelületek és tetőfedő kiegészítő elemek listázása – a Leier betoncserép rétegrendekkel ellátott tetők esetében program a tető
területe alapján becsüli meg a Leier alapcserepek darabszámát. A Tetőhöz tartozó Tetőablakként/ Tárgyként lehelyezett kiegészítők a
Tárgyakhoz hasonlóan db alapján kerülnek a kimutatásba. Kivéve a vápa elemet, mely a kimutatásban folyóméter mértékegységgel
szerepel. A listában a kézzel lehelyezett kiegészítőkőn kívül (a Tető eszközhöz kapcsolódóan) további kiegészítő elemek is megjelennek pl.
gerincléc tartó, tetőfólia, rögzítő szeg, stb.
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